Säästvad lahendused ja innovatsioon
Asutus on avatud ka üksikkülastajale kodulehel esitatud aegadel.
Teisi asutusi saab külastada vaid grupiga ja selleks tuleb aeg eelnevalt kokku leppida,
kontakteerudes Tartumaa Arendusseltsiga (triin@tas.ee, +372 5302 9203).

1. Eesti taimekasvatuse instituut – teaduskeskus, sordiaretus
Jõgeva, www.etki.ee
2. Palamuse vallavalitsus – energiasäästlik passiivmaja
Jõgevamaa, palamuse.kovtp.ee/uldinfo
3. Lähte gümnaasiumi meedia õppesuund – kohalik televisioon
Tartumaa, lahte.edu.ee
4. Nina põhumajad – säästev ehitus ja energeetika, majutusvõimalus
Tartumaa, www.ninamajad.ee
5. Kõrveküla lasteaed Päikeseratas – tuule- ja päikeseenergeetika
Tartumaa, korvela.edu.ee
6. Ecoprint – säästvad trükitehnoloogiad
Tartumaa, uus.ecoprint.ee
7. Õlletehas A. Le Coq – tootmisinnovatsioon
Tartu, www.alecoq.ee
8. Nortal – innovaatilised IT-lahendused
Tartu, www.nortal.ee
9. Teaduskeskus AHHAA – teadusinnovatsioon, õpitoad
Tartu, www.ahhaa.ee
10. Tartu ülikooli Eesti geenivaramu – teadusinnovatsioon
Tartu, www.geenivaramu.ee
11. Tartu loomemajanduskeskus – innovaatilised loomeettevõtted, disaini-ja
käsitööpood, õpitoad
Tartu, www.loovtartu.ee
12. Tartu loodusmaja – keskkonnasäästlikud lahendused ja tehnoloogiad, põnevad
näitused ja atraktsioonid, õpitoad
Tartu, www.teec.ee
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13. Grüne Fee – köögivilja tootmine, tehnoloogiline innovatsioon, energia
kombineeritud tootmine, bioloogiline tõrje
Tartumaa, www.grynefee.ee
14. Eesti maaülikooli mahekeskus – teadus- ja rakendusuuringud
mahepõllumajanduses, õpitoad
Tartumaa, mahekeskus.emu.ee
15. Tartu teaduspark – demokeskus, ettevõtete inkubatsioonikeskus
Tartu, www.teaduspark.ee
16. Eesti lennuakadeemia – piloodi kogemus lennusimulaatoritest, lennunduse sideja navigatsioonisüsteemid
Tartumaa, www.lennuakadeemia.ee
17. Tartu observatoorium – ESTCube-1, satelliidi juhtimiskeskus,
kosmosetehnoloogia ja elektroonika laborid, teleskoop, stellaarium, õpitoad
Tartumaa, kylastuskeskus.to.ee
18. Järvemuuseum – kohalikul ressursil baseeruv energialahendus
Tartumaa, kalala.emu.ee/kalala/
19. Võrtsjärve külastuskeskus – keskkonnasäästlikud lahendused ja tehnoloogiad,
õpitoad
Viljandimaa, www.vortsjarv.ee
20. Oiu sadam – päikeseenergia, puukütte kuppelahi
Viljandimaa, www.oiusadam.ee
21. Parafiinkattega uisuväljak – ainulaadne tehnoloogia
Viljandimaa, www.giftline.ee
22. Energia talu – ökospaa, ökoteed ja -salvid
Viljandimaa, www.energiatalu.ee
23. Tipu looduskool – keskkonnaharidus, ökoloogiline eluviis
Viljandimaa, www.tipulooduskool.ee
24. Polli kompetentsikeskus – tervise-, loodus- ja aiandustoodete kompetentsikeskus
Viljandimaa, polli.emu.ee/et/plantvalor/
25. Helme Graanul – taastuvate energiaallikate kasutamine pelletikütte graanulite
tootmises
Valgamaa, www.graanulinvest.ee
26. Pühajärve puhkekeskus – päikeseküttel spaa
Otepää, www.pyhajarve.com
27. Lasteaed Kaseke – energiasäästlik passiivmaja
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Valga, www.kaseke.valga.ee
28. Valga haigla – päikesepaneelid, energiatõhusus haigla majandamisel
Valga, www.valgahaigla.ee/
29. Piiriäärne energiaarendus – kohalikul ressursil põhinev taastuvenergia,
päikeseenergia kasutusnäited eri objektidel
Võrumaa, www.pea.ee
30. Piusa koobaste külastuskeskus – energiasäästlik ja omapärase arhitektuurilise
lahendusega hoone, töötoad
Põlvamaa, www.piusa.ee
31. Värska sanatoorium ja veekeskus – kohalike ressursside kasutamine spaas
(Värska mineraalvesi, sanatooriumis kohalik ravimuda)
Põlvamaa, www.spavarska.ee
32. Räpina paberivabrik – Eesti vanim tootmisettevõte, taaskasutustehnoloogiad
Põlvamaa, www.rappin.ee
33. Räpina aianduskool ja õppekasvuhoone – energiasäästlik õppehoone,
kaasaegseim õppekasvuhoone Eestis
Põlvamaa, www.aianduskool.ee
34. Räpina sadam – nullenergia põhimõttel sadamapaviljon
Põlvamaa, www.rapinasadam.ee
35. Jaago käsitöötalu – säästev ehitus, materjalide taaskasutus, õpitoad
Tartumaa, jaagotalu.blogspot.com
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